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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dimana akan digambarkan secara jelas tindakan tindakan yang dilakukan oleh Al 

– Assad untuk berusaha mengentikan pemberontakan kelompok FSA. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan kepada segala jenis upaya 

pemerintahan Al – Assad dalam emngatasi adanya pemberontakan masyarakat 

dan kelompok FSA pada tahun 2011 hingga 2013 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, data sangat diperlukan untuk mendukung 

argument dan menjawab pertanyaan, sehingga metode pengumpulan data yang 

efektit sangat membatu dalam memperoleh data yang akurat dan benar.Dalam 

penelitian peneliti ini digunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi 

literature untuk mengumpulkan data yang mendukung argument dan jawaban 

penulis. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah pengumpulan data, 

kategorisasi, dan penjabaran data sesuai dengan model CounterInsurgency yang 

digunakan oleh peneliti. 
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3.5Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang penulisan skripsi dan alasan 

terhadap pemilihan topik dan judulskripsi, rumusan masalah yang akan ditulis 

dalam skripsi serta tujuan dan manfaatpenulisan skripsi. 

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini berisi penjelasan detail mengenai gambaran umum kerangka 

pemikiran yang menjadi dasar bagi penulis untuk menuliskan skripsi ini. Bab ini 

terdiri atas studi terdahulu, kerangka teori yang  penulis pergunakan, 

operasionalisasi konsep dan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian penulis dalam usaha untuk 

meneliti rumusan masalah dalam skripsi ini. Bab ini berisi beberapa komponen 

metode penelitian seperti ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : KRONOLOGI PEMBERONTAKAN FSA 

Bab ini berisi berabgai jenis tindakan Al – Assad dalam menghadap 

pemberontakan masyarakat dan kelompok FSA pad atahun 2011 hingga 2013 

BAB V : MODEL COUNTERINSURGENCY DALAM TINDAKAN 

AL – ASSAD  

Pada bab ini akan digambarkan bagaimana tindakan Al – Assad dan 

kesesuaiannya dengan model yang ditawarkan oleh David Galula ini. 
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BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan berbagai kesimpulan dan saran 

dari penelitian peneliti. 

 


